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Forretningsorden 

 

Formålet med denne forretningsorden er at formidle og sikre opfyldelse af god skik og 

gældende konkurrencelovgivning i forhold til mødeaktiviteter i foreningen 

 

Som ramme for udøvelse af korrekt adfærd gives i det følgende en tjekliste for hvad du 

som deltager i foreningens mødeaktiviteter skal gøre og ikke gøre 

 

 

Du skal… Du skal ikke… 

Supervision / mødeledelse 

✓ Del aktiviteter op i relevante sektorer og have 

en repræsentant fra ESS-ledelsen* med ved 

alle møder 

✓ Konsulter relevante rådgivere i alle spørgsmål 

der omfatter elementer af konkurrencelovgiv-

ning 

✓ Afgræns dialog på møder til de emner der er 

på dagsordenen. 

✓ Forsyn alle mødedeltagere med en kopi af den 

gældende forretningsorden og have den til-

gængelig ved alle møder. 

 

Generelt 

 Du skal ikke medvirke – ved udøvelse el-

ler tilstedeværelse – i dialog eller udveks-

ling af information mellem virksomheder, 

som strider imod nationale og internatio-

nal konkurrencelovgivning, herunder fx 

information om de temaer der er givet i 

kolonne her nedenfor…. 

 

Protokol og referater 

✓ Følg altid en på forhånd fastlagt dagsorden og 

før referat der afspejler de emner der er disku-

teret på mødet. 

✓ Sørg for at dagsordner, referater og andre vig-

tige dokumenter er forelagt passende perso-

nale, nævn eller råd, inden distribution finder 

sted 

✓ Afgræns og beskriv altid mødets formål, struk-

tur og mandat 

 

Priser, herunder: 

 Individuelle priser fra firma/industri, signifi-

kante priser på råmaterialer, bytte priser (ex-

change), prisdifferentieringer, rabatter, kvo-

ter, kreditbetingelser osv 

 Individuelle data om kostpriser, produktion, 

kapaciteter, beholdninger, salg, kampagner, 

osv… 
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Du skal… Du skal ikke… 

Årvågenhed 

✓ Reagér på enhver dialog eller mødeaktivitet, 

som synes at være i strid med denne tjekliste;  

 

Bed om, at det ophører, så et passende tjek i 

forhold til gældende lovgivning kan finde sted 

hos en juridisk enhed og tag afstand fra enhver 

deltagelse i en sådan dialog eller aktivitet. 

 

Som deltager i et møde hvor der opstår dialog 

eller mødeaktivitet som opleves at være i strid 

med denne tjekliste, skal din reaktion føres til 

referat. 

 

Forlad mødet, hvis en sådan dialog eller mø-

deaktivitet fortsætter og få det ført til referat at 

du har forladt mødet. 

 

Produktion, herunder: 

 Individuelle virksomheders planer for design, 

produktion, distribution eller markedsføring 

af specifikke produkter, herunder kunder el-

ler kundesegmenter under overvejelse 

 Ændringer i beholdninger og produktionska-

paciteter (andre end de eksisterende/kendte), 

osv… 

Transportrater: 

 Individuelle transportrater eller ratepolitiker 

for bestemte forsendelser, herunder basisrate-

systemer, zonepriser, fragtrater, osv… 

Korridormøder 

✓ Vær særligt opmærksom på konkurrencerela-

teret information som udveksles ved uformelle 

møder før/efter forretningsmøder 

✓ Gør i givet fald opmærksom på at det er ulov-

ligt at udveksle sådanne oplysninger og forlad 

samtalen. 

Markedsprocedurer, herunder: 

 Virksomheders bud på kontrakter om særlige 

produkter/ydelser, herunder interne procedu-

rer for besvarelse af udbud. 

 Forhold der kan påvirke forretningsadfærden 

mellem eksisterende eller potentielle kun-

der/leverandører, osv… 

 Udelukkelse eller sortlistning af kunder eller 

leverandører 
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